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STI DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE SANTOS, CNPJ n. 

58.195.132/0001-04, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MARCOS 

BRAZ DE OLIVEIRA e por seu Secretário Geral, Sr(a). ALMIR MARINHO 

COSTA; 

E 

BLASPINT - MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA., CNPJ n. 02.460.761/0001-51, 

neste ato representado(a) por seu Gerente, Sr(a). CELIA REGINA MENDES; 

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as 

condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º 

de maio de 2012 a 30 de abril de 2013 e a data-base da categoria em 1º de maio. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 

acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) PROFISSIONAL DOS 

TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, com abrangência territorial em 

Bertioga/SP, Cubatão/SP, Guarujá/SP, Itanhaém/SP, Mongaguá/SP, Peruíbe/SP, 

Praia Grande/SP, Santos/SP e São Vicente/SP. 

 

 

 

Salários, Reajustes e Pagamento 

 

Piso Salarial 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS 
 
A partir de 01 de Maio de 2012 serão aplicados os pisos salariais mencionados abaixo, os 
trabalhadores não contemplados com piso por função, conforme segue: 
1)- O piso salarial do trabalhador NÃO QUALIFICADO NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
será de R$ 4,77 (quatro reais e setenta e sete centavos) por hora ou R$ 1.049,40 (hum mil e 
quarenta e nove reais e quarenta centavos) mensal. 
2)- O piso salarial do trabalhador QUALIFICADO NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, será 
de R$ 5,62 (cinco reais e sessenta e dois centavos) por hora ou R$ 1.236,40 (hum mil 
duzentos e trinta e seis centavos e quarenta centavos) mensal. 
3)- O piso do trabalhador OFICIAL MONTAGEM INDUSTRIAL será de R$ 6,92 (seis reais e 
noventa e dois centavos) por hora ou R$ 1.522,40 (hum mil quinhentos e vinte e dois reais e 
quarenta centavos) mensal. 



 

CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIO NORMATIVO POR FUNÇÃO 
 
A partir de 01 de Maio de 2012, o piso salarial por função será de:  

Item Função SALÁRIO / HORA  SALÁRIO / MÊS 

01 AJUDANTE R$   4,78 R$ 1.051,60 

02 ALMOXARIFE R$   7,06 R$ 1.553,20 

03 APONTADOR R$   5,62 R$ 1.236,40 

04 APROPRIADOR R$   7,29 R$ 1.603,80 

05 ARMADOR R$   5,62 R$ 1.236,40 

06 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO R$   5,62 R$ 1.236,40 

07 AUXILIAR DE ELETRICA COM NR 10 R$   5,60 R$ 1.232,00 

08 AUXILIAR DE LABORATORIO R$   4,78 R$ 1.051,60 

09 AUXILIAR DE MEIO AMBIENTE R$   5,62 R$ 1.236,40 

10 AUXILIAR DE SEGURANÇA DO TRABALHO R$   5,62 R$ 1.236,40 

11 AUXILIAR DE TOPOGRAFO R$   4.78 R$ 1.051,60 

12 AUXILIAR SMS R$   6,92 R$ 1.522,40 

13 AUXILIAR TÉCNICO R$   8,54 R$ 1.878,80 

14 CABO DE TURMA (CIVIL) R$   7,50 R$ 1.650,00 

15 CALDEIREIRO  R$   9,02 R$ 1.984,40 

16 CALDEIREIRO ABRAMAN R$ 10,83 R$ 2.382,60 

17 ELETRICISTA R$   7,79 R$ 1.713,80 

18 ELETRICISTA ABRAMAN R$   9,39 R$ 2.065,80 

19 ELETRICISTA DE INSTRUMENTAÇÃO  R$   8,94 R$ 1.966,80 

20 ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE R$   9,70 R$ 2.134,00 

21 ELETRICISTA MANUTENÇÃO R$   8,73 R$ 1.920,60 

22 ELETRICISTA MONTADOR R$   7,79 R$ 1.713,80 

23 ENCANADOR  R$   7,42 R$ 1.632,40 

24 ENCANADOR INDUSTRIAL R$   7,58 R$ 1.667,60 

25 ENCARREGADO R$ 16,44 R$ 3.616,80 

26 LIXADOR R$   5,74 R$ 1.262,80 

27 LUBRIFICADOR R$   5,62 R$ 1.236,40 

28 MAÇARIQUEIRO R$   7,01 R$ 1.542,20 

29 MARTELETEIRO R$   5,62 R$ 1.236,40 

30 MECANICO AJUSTADOR R$   9,00 R$ 1980,00 

31 MECANICO AR COMPRIMIDO R$   9,00 R$ 1.980,00 

32 MECANICO LEVE R$   7,70 R$ 1.694,00 

33 MECANICO MANUTENÇÃO ABRAMAN R$ 10,83 R$ 2.382,60 

34 MECANICO MONTADOR R$   9,68 R$ 2.129,60 

35 MECÂNICO PESADA R$   9,00  R$ 1.980,00 

36 MONTADOR R$   5,74 R$ 1.262,80 

37 MONTADOR DE ANDAIME R$   6,93  R$ 1.524,60 

38 MONTADOR DE ESTRUTURA R$   7,12  R$ 1.566,40 

39 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA R$   7,12 R$ 1.566,40 

40 MOTORISTA R$   6,19 R$ 1.361,80 

41 MOTORISTA CAMINHÃO R$   7,17 R$ 1.577,40 

42 MOTORISTA CAMINHÃO MUNCK R$   7,36 R$ 1.619,20 

43 MOTORISTA CARRO LEVE R$   6,19 R$ 1.361,80 

44 NIVELADOR R$   7,23 R$ 1.590,60 

45 OPERADOR DE CARREGADEIRA R$   5,62 R$ 1.236,40 

46 OPERADOR DE EMPILHADEIRA R$   5,84 R$ 1.284,80 

47 OPERADOR DE ESCAVADEIRA R$   6,09 R$ 1.339,80 

48 OPERADOR DE GRUA R$   6,78 R$ 1.491,60 

49 OPERADOR DE GUINDASTE R$   8,16 R$ 1.795,20 

50 OPERADOR DE LÃMINA R$   6,09 R$ 1.339,80 

51 OPERADOR DE MARTELETE R$   5,62 R$ 1.236,40 

52 OPERADOR DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS R$   8,35 R$ 1.837,00 

53 OPERADOR DE PATROL  R$   6,78 R$ 1.491,60 

54 OPERADOR DE PONTE ROLANTE R$   6,93  R$ 1.524,60 

55 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA R$   6,09 R$ 1.339,80 

56 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR R$   6,46    R$ 1.421,20 

57 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS R$   5,62 R$ 1.236,40 

58 OPERADOR MOTO SERRA R$   5,74 R$ 1.262,80 

59 PEDREIRO R$   5,74 R$ 1.262,40 

60 PINTOR ABRACO R$   7,76  R$ 1.707,20 

61 PINTOR INDUSTRIAL R$   6,92 R$ 1.522,40 



62 PINTOR LETRISTA R$   6,92 R$ 1.522,40 

63 RIGGER R$   7,44  R$ 1.636,80 

64 RIGGER LIDER R$   9,23 R$ 2.030,60 

65 SERVENTE R$   4,77 R$ 1.049,40 

66 SINALEIRO DE GUINDASTE R$   5,62 R$ 1.236,40 

67 SOLDADOR  R$   6,96 R$ 1.531,20 

68 SOLDADOR API R$ 13,61 R$ 2.994,20 

69 SOLDADOR MIG R$ 10,77   R$ 2.369,40 

70 SOLDADOR MIG/MAG R$ 11,85 R$ 2.607,00 

71 SOLDADOR STT R$ 13,86 R$ 3.049,20 

72 SOLDADOR TIG R$ 10,82 R$ 2.380,40 

73 TORNEIRO MECÂNICO R$   9,00 R$ 1.980,00 

 

 

Reajustes/Correções Salariais 

 

CLÁUSULA QUINTA - CORREÇÃO SALARIAL 
 
Será concedido um reajuste de 10% (dez por cento), para todos os empregados, em 1º de 
Maio de 2012, como resultado da livre negociação para a recomposição salarial do período 
de 01/05/2011 à 30/04/2012, dando-se por cumprida a lei nº 8.880/94 e legislação 
complementar. 
Parágrafo Primeiro:- Os aumentos decorrentes de término de aprendizagem, promoção por 
merecimento e por antiguidade, transferência de cargo, função, estabelecimento ou de 
localidade e equiparação salarial, não serão compensados. 
Parágrafo Segundo:- O percentual de rejuste pactuado no “ caput”  desta cláusula será 
aplicado em todos os níveis salariais praticados em 30/04/2012. 
Parágrafo Terceiro:- Os empregados admitidos após 01/05/2012 farão jus ao mesmo valor, 
mas não poderão em razão disso ultrapassar os salários dos empregados mais antigos 
exercentes da mesma função. 

 

 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos 

 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO SALÁRIO E ADIANTAMENTO 

SALARIAL 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA efetuará o pagamento salarial no 5º (quinto) dia útil 
de cada mês a todos os seus trabalhadores. Irá conceder um adiantamento salarial (vale) no 15º 
(décimo quinto) dia útil de cada mês, no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário base de 
cada trabalhador. Ressalvada as condições mais favoráveis praticadas pela BLASPINT 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.  

 

 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para 

cálculo 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA fornecerá comprovantes de pagamento a seus 
empregados com antecedência ao pagamento do salário, com identificação e, do qual constando a 
remuneração com discriminação das parcelas, a quantia liquida pagos, os dias trabalhados ou, o total de 
produção, as horas extras e os descontos efetuados, inclusive para a Previdência Social e o valor do FGTS. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO E FACILITAÇÃO DO 

RECEBIMENTO 



 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA quando o pagamento for efetuado 
mediante cheque ou depósito bancário, com exclusão do cheque salário, propiciará tempo 
necessário para que os empregados possam descontar o cheque ou ir ao banco no mesmo 
dia em que for efetuado o pagamento, sem que seja prejudicado seu horário de refeição. 
Parágrafo Primeiro:- O pagamento dos salários será antecipado para o dia útil 
imediatamente anterior, quando a data coincidir com os sábados, domingos e feriados. 
Parágrafo Segundo:- Se a BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA vier a efetuar o 
pagamento dos salários antes da data obrigatória legal, ficará dispensada de cumprir o 
“ caput”  desta cláusula. 

 

CLÁUSULA NONA - SAÍDA ANTECIPADA NO DIA DE PAGAMENTO DO 

SALDO DE SALÁRIO MENSAL 
 
Será permitida a saída antecipada no dia do pagamento mensal, saldo de salário. 
1)- Os trabalhadores que prestam serviços em jornada diurna serão dispensados as 12h00 
horas. 
2)- Os trabalhadores que prestam serviços em jornada noturna serão dispensados após 05 
(cinco) horas de trabalho. 
Parágrafo Único:- As horas serão integralmente abonadas pela BLASPINT MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - EMPREITEIROS / SUBCONTRATADAS 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA em suas atividades produtivas utilizará de 
mão de obra própria, de empreiteiros, subempreiteiros, autônomos, empresas 
subcontratadas desde que regularmente constituídos ou inscritos nos órgãos competentes. 
Em qualquer hipóteses responderão principal e solidariamente pelas obrigações trabalhistas 
e previdenciárias dos empregados, inclusive pela fiscalização e cumprimento do presente 
Acordo Coletivo de Trabalho. 
Parágrafo Único:- Caso a BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA venha a se 
utilizar de mão de obra de reeducando, provenientes do sistema prisional pagará a estes os 
mesmos salários e benefícios previstos neste Acordo Coletivo de Trabalho.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO 
 
Fica autorizado o desconto em folha de pagamento, consignando assim a permissão do empregado 
mediante aprovação em Assembleia efetuada pela Entidade Sindical e constante no Acordo Coletivo de 
Trabalho - ACT, de se promover o devido desconto em valor referente às contra prestações de serviços nas 
atividades negociadas entre o SINTRACOMOS - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e 
do Mobiliário de Santos e a BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., relativos à: seguro de vida em 
grupo, transporte, vale transporte, plano médicos e odontológicos com participação dos empregados / 
empresa nos custos, alimentação, convênio com supermercados, medicamentos, convênio com assistência 
médica, clube/agremiações, empréstimos consignados e convênios firmados pelo Sindicato Profissional, com 
expressa anuência (autorizado por escrito e individualmente) pelos empregados, com conhecimento prévio da 
Empresa. 
Parágrafo Único:- Os descontos não podem ser superiores a 70% (setenta por cento) do 
salário base percebido pelo trabalhador. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTRATAÇÃO 
 
Os trabalhadores serão contratados em no máximo até 02 (dois) dias úteis após a obtenção 
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTRATO DE TRABALHO 



 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA fornecerá recibos ao receberem a Carteira 
de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contando dia e horário e, entregará o referido 
documento em 48 (quarenta e oito) horas, devidamente anotada e, as respectivas cópias dos 
contratos preenchidos, datados e assinados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
 
O contrato de experiência não ultrapassará 60 (sessenta) dias, para todos os cargos: supervisão, 
gerência, chefias e demais áreas de produção. 
Parágrafo Único:- Nos casos de readmissão de empregado para a mesma função anteriormente 
exercida, não será celebrado contrato de experiência. 

 

 

 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

 

Adicional Noturno 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ADICIONAL NOTURNO 
 
O trabalhador que exercer labor no período das 22h00 às 05h00 da manhã terá direito ao computo da hora 
noturna reduzida, à ordem de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, percebendo ainda um 
adicional noturno no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a hora/salário base. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CORREÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO 

SALARIAL 
 
Em caso de erro no pagamento do salário de qualquer trabalhador que seja averiguado no ato da reclamação, 
erro ou falta em seu holerite de quaisquer horas extraordinárias ou normais ou mesmo abonadas através de 
atestado médico, deverão ser acertadas e creditadas em suas contas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de apresentação do problema pelo trabalhador, desde que o erro seja cometido por parte do 
empregador. 
Parágrafo Único:- Qualquer recolhimento tributário a ser descontado do valor creditado deverá ser lançado na 
próxima folha de pagamento. 

 

 

Participação nos Lucros e/ou Resultados 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 

RESULTADOS 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA pagará a título de PLR, a importância de 
R$ 3.000,00 (três mil reais), para todos os trabalhadores independentes de fixação de metas. 
Parágrafo Primeiro:- A BLASPINT procederá ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 
duas parcelas, sob o título de PLR - Participação nos Lucros e Resultados, a todos os seus empregados, 
independentes de fixação de metas. 
Parágrafo Segundo:- A 1ª (primeira) parcela no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais) integral ou proporcional ao período trabalhado será paga no dia 30 de novembro de 
2012 e, a 2ª (segunda) parcela no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) integral 
ou proporcional ao período trabalhado será paga no dia 30 de maio de 2013. 
Parágrafo Terceiro:- Caso venha a descumprir o prazo de apresentação previsto no 
“ caput” , independente de sua assinatura obrigar-se-ão ao integral cumprimento do disposto 
no parágrafo primeiro desta cláusula. 
Parágrafo Quarto:- Os trabalhadores que forem demitidos, mesmos que em razão de pedido 



de demissão, receberão a respectiva Participação nos Lucros do empregador, de forma 
proporcional ao tempo trabalhado no contrato, percebendo o crédito devido na oportunidade 
do pagamento de seus haveres rescisórios. 

 

 

Auxílio Alimentação 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - REFEIÇÃO 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA obriga-se a fornecer aos seus trabalhadores uma 
alimentação subsidiando 100% (cem) por cento do valor, que consistirá, ressalvadas as condições mais 
favoráveis, em alimentação completa no canteiro de obras, local de trabalho, além de lanche, em razão de 
horas extraordinárias, quando a última refeição for realizada há mais de 06 (seis) horas: 
Parágrafo Primeiro:- Conforme opção do trabalhador, o desjejum será composto de: 
I- 01 (um) copo de leite, café e 02 (dois) pães tipo francês com margarina ou; 
II- 01 (um) copo de leite, café e 01 (um) pão tipo francês com queijo e presunto ou; 
III- 01 (um) copo de leite, café, 01 (um) pão tipo francês e 01 (uma) fruta. 
Parágrafo Segundo:- O empregado alojado também terá direito ao desjejum, almoço e jantar completos 
quando o trabalho não for realizado no canteiro de obras, inclusive nos dias em que não houver 
expedientes, casos em que a Empresa deverá proporcionar condições para o fornecimento no local do 
alojamento ou por meio de convênio com restaurante próximo ao local do alojamento, ou conceder Tickets 
Refeição no valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) por refeição. 
Parágrafo Terceiro:- O fornecimento em qualquer das modalidades anteriores não terá natureza salarial, nem 
se integrará na remuneração do empregado, nos termos da Lei nº 6.321/76, de 14 de abril de 1976 e de seu 
Regulamento, Decreto nº 5 de 14 de janeiro de 1991. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AJUDA DE CUSTO 
 
As partes signatárias do presente instrumento, em homenagem ao entendimento externado 
em decisões prolatadas em ações de cumprimento, sob o tema nessa referido, anuem com o 
compromisso da BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, por este abrangida, ao 
pagamento mensal equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) líquidos, sob o 
título de AJUDA DE CUSTO/INDENIZAÇÃO COM GASTOS MORADIA E ALIMENTAÇÃO, 
através de crédito no salário ou através de crédito no Ticket Alimentação (nos termos do PAT 
- Programa de Alimentação ao Trabalhador) para todos os seus trabalhadores, inclusive 
aqueles afastados por acidente de trabalho, sem distinção de cargo, salário, procedência, 
tempo de serviço ou ainda, independente do fato de se encontrarem alojados ou não, 
receberão o disposto nesta cláusula, no curso de todo o período de afastamento. 
Parágrafo Primeiro:- Compromete-se, a BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, a 
manter os critérios, até hoje utilizados, para conceder aos seus trabalhadores, os benefícios 
de alojamento e hospedagem, não sendo admitido que, em face ao presente instrumento, os 
trabalhadores hoje ou no futuro alojados/hospedados as expensas do empregador, venham a 
ser compelidos a deixar de usufruir o referido benefício. 
Parágrafo Segundo:- O valor da referida AJUDA DE CUSTO/INDENIZAÇÃO COM 
GASTOS MORADIA ALIMENTAÇÃO deverá ser paga ou creditado, até o 5º (quinto) dia útil 
ao mês de competência. 
Parágrafo Terceiro:- O fornecimento do beneficio referido atenderá aos critérios da 
proporcionalidade, nos casos de admissão, demissão ou transferência, contando-se como 
mês integral, o período trabalhado correspondente à fração igual ou superior a 15 (quinze) 
dias. Não podendo, todavia, em caso de demissão, descontar o valor já pago, na 
oportunidade dos pagamentos dos haveres rescisórios. 
Parágrafo Quarto:- O benefício acima mencionado não possui caráter salarial e sobre esses 
não incidirão encargos previdenciários e fiscais. 
Parágrafo Quinto:- Para Empresas que já pagam valor superior ao estabelecido no 
“ caput” , sob qualquer outra denominação, desde que para custeio de moradia prevalecerá 
ás condições mais favoráveis. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORNECIMENTO DE CESTA NATALINA 



 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA fornecerá a todos os empregados no dia 20 de dezembro 
de 2012, cesta de natal no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) através de crédito no Ticket 
Supermercado. 
Parágrafo Único:- O beneficio previsto neste “ caput”  será devido no valor integral aos empregados ativos no 
mês de Dezembro, mesmo que admitidos durante o curso de mês de dezembro. 

 

 

Auxílio Transporte 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE VALE 

TRANSPORTE E DO TRANSPORTE INTERNO 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA por esta abrangida fornecerá transporte a 
todos os seus trabalhadores, entregues antecipadamente mês a vencer no dia do pagamento, por 
meio próprio ou mediante vale transporte gratuito, entre o local de trabalho e sua residência e, 
vice-versa, sendo que na hipótese de utilização de meios próprios, ônibus ou vans, o desconto 
mensal fica limitado a R$ 1,00 (um real) do salário do empregado. 
Parágrafo Único:- A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA e seus subempreiteiros 
que utilizar meio de transporte próprio, deverá manter lotação máxima conforme capacidade de 
números de assentos.  

 

 

Seguro de Vida 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SEGURO DE VIDA 
 
Ressalvadas as situações mais favoráveis e o disposto na cláusula “ AUTORIZAÇÃO PARA 
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”  a BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
LTDA fará em favor de seus trabalhadores um seguro de vida em grupo, tendo como 
beneficiários aqueles legalmente identificados junto ao INSS, observada cobertura mínima de 
R$ 30.250,00 (trinta mil duzentos e cinquenta reais) de indenização por morte ou invalidez 
permanente, total ou parcial do empregado. 

 

 

Aposentadoria 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO POR APOSENTADORIA E 

GARANTIA PRÉ- APOSENTATORIA 
 
I- Aos empregados que prestem serviços a 05 (cinco) anos ao mesmo empregador terão o 
emprego e salário garantidos, durante os 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores 
à data de aquisição do direito à aposentadoria voluntária ou por idade. 
II- Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, aos empregados com 03 (três) anos ou mais de serviços 
contínuos dedicados à BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, quando dela vierem a se desligar-se 
definitivamente, por motivo de aposentadoria será pagos 01 (um) salários nominal equivalentes ao seu último salário.  
Parágrafo Único:- Se o empregado permanecer trabalhando na BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA 
após a aposentadoria, será garantido este abono apenas por ocasião do desligamento definitivo. 

 

 

 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades 

 

Normas para Admissão/Contratação 



 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA deverá anotar na Carteira Profissional de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS e, ficha ou livro de registro de empregados sua função 
conforme estabelecido no Código Brasileiro de Ocupação (CBO), VEDADA A 
CONTRATAÇÃO SOB A DENOMINAÇÃO “ MEIO OFICIAL” . 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA 

LOCAL 
 
Conforme divulgação nas audiências públicas realizadas pela Petrobrás, nas diversas 
cidades da região, a BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL e subcontratadas deverão ter 
em seus quadros de funcionários 60% (sessenta por cento) de trabalhadores do município e 
região em cumprimento, de priorizar mão de obra local. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CADASTRAMENTO SINDICAL 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ou subcontratada que ao iniciarem 
qualquer atividade ou serviço, onde seus empregados sejam representados pelo SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO DE 
SANTOS –  SINTRACAMOS; ficam obrigadas no prazo de 10 (dez) dias, enviar ao Sindicato, 
a relação dos empregados, constando os cargos exercidos na Empresa, além dos dados 
cadastrais da Empresa, para fins de Cadastramento Sindical. 

 

 

 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

 

Prorrogação/Redução de Jornada 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO 

EXTRAORDINÁRIA 
 
Estabelecem as partes o adicional de 70% (setenta por cento) na remuneração das horas suplementares 
trabalhadas de segunda-feira a sábado.  
Parágrafo Primeiro:- As horas extras trabalhadas em domingos, feriados e dias compensados serão 
remunerados com adicional de 100% (cem por cento). 
Parágrafo Segundo:- O valor das horas extras habituais integrará o valor da remuneração para efeito de 
pagamento de férias, 13ª (décimo terceiro) salário, repousos semanais remunerados, aviso prévio e depósito 
do FGTS. 
Parágrafo Terceiro:- A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA se compromete a 
pagar no mínimo 60% (sessenta por cento) da jornada de trabalho programada, quando 
convocar o trabalhador para realização de horas extras e dispensá-lo antes do integral 
cumprimento da jornada, independentemente do motivo da dispensa. 

 

 

Compensação de Jornada 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - COMPENSAÇÃO DE SÁBADO EM DIA 

DE FERIADO 
 
Quando o feriado coincidir com o sábado compensado durante a semana a BLASPINT MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA deverá reduzir as horas diárias de trabalho em número correspondente àquela 



compensação ou efetuar o pagamento das horas excedentes com acréscimo de 100% (cem por cento).  
Parágrafo Único:- A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA e seus empregados de comum 
acordo poderão transformar o estabelecido no “ caput”  em compensação dos dias “ pontes”  antes ou 
após feriados, não necessariamente no mesmo mês, obedecido o ano calendário. 

 

 

Descanso Semanal 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DESCANSO REMUNERADO 
 
Á BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA concederá licença remunerada aos 
trabalhos seus empregados nos dias 24 e 31 de dezembro e na Terça-Feira de 
Carnaval, sem prejuízo do salário e do DSR. 
Parágrafo Único:- O recesso do final de ano será negociado com a BLASPINT 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA a partir de outubro de 2012. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - FOLGA DE CAMPO 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA concederá a cada 90 (noventa) dias de 
efetivo trabalho, folga de campo de 02 (dois) dias úteis para os trabalhadores que tenham 
residência fixa a mais de 200 (duzentos) quilômetros da obra, para visitar a família. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - REEMBOLSO DE PASSAGEM 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA reembolsará 100% (cem por cento) do 
valor de passagens de ônibus, aos trabalhadores que tenham residência a mais de 200 
(duzentos) quilômetros da obra, por ocasião da folga de campo. 
Parágrafo Primeiro:- Nos casos em que o bilhete adquirido, por ausência de linha de 
transporte, não permita o transporte direto a cidade de origem e, por tal, enseje na 
necessidade de utilização de transporte complementar, fica assegurado o reembolso dessa 
passagem complementar também, nos mesmos prazos e condições estipuladas no “ caput”  
e parágrafo primeiro desta. 
Parágrafo Segundo:- O reembolso das passagens será efetuado, através de adiantamento 
de viagem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de entrega do 
comprovante de sua expedição, desde que o trabalhador apresente no prazo de 10 (dez) dias 
antes de sua efetiva utilização. 
Parágrafo Terceiro:- Caso o trabalhador apresente o comprovante de expediço de 
passagem após o prazo previsto do parágrafo segundo deste, o valor será reembolsado em 
até 05 (cinco) dias úteis após sua efetiva apresentação. 
Parágrafo Quarto:- A não apresentação do comprovante original de utilização da passagem 
a que se refere o “ caput”  desta ensejará no descontado valor adiantado a esse título no 
salário do trabalhador. 

 

 

Faltas 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 
 
O trabalhador poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo de seu salário em: 
I)-  Até 02 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou pessoa 
que comprovadamente declarada na CTPS, que viva sob sua dependência  econômica. 
II)- Até 03 (três) dias úteis, em virtude de casamento. 
III)- Por 01 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada. 
IV)-  ao pai por 05 (cinco) dias em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. 
V)- Até 02 (dois) dias consecutivos ou não para o fim de obter Título Eleitoral. 



VI)- No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar. 
VII)- Para dirigente sindical quando participarem de atividade sindical devidamente convocado. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTAS AO 

ESTUDANTE 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA concederá abono de faltas ao empregado estudante nos 
dias de provas bimestrais e finais, desde que em estabelecimento oficial autorizado ou reconhecido pelo MEC; 
pré- avisado o empregador com no mínimo de 72 (setenta e duas) horas e comprovação posterior. 

 

 

 

Férias e Licenças 

 

Férias Coletivas 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - FÉRIAS 
 
O inicio das férias individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de 
compensação de repouso semanal e deverá sempre ocorrer no primeiro dia útil da semana, ressalvado os 
interesses do próprio empregado em iniciar suas férias em outro dia da semana devendo o trabalhador ser 
avisado com 30 (trinta) dias de antecedência e, a política anual de férias.  
Parágrafo Primeiro:- A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA não poderá cancelar ou 
adiar as férias individuais ou coletivas, cujo período haja sido regularmente comunicado, ressalvada a 
ocorrência de necessidade imperiosa, hipótese em que terá de ressarcir os prejuízos financeiros, no 
prazo de 05 (cinco) dias, após a comprovação pelos empregados.  
Parágrafo Segundo:- Quando por ventura, durante o período do gozo de férias, existirem dias já 
compensados, o gozo de férias deverá ser prolongado com o acréscimo dos mesmos.  
Parágrafo Terceiro:- Caso a BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA venha conceder 
férias coletivas nesses períodos, os dias 24, 25 e 31 de Dezembro, 01 de Janeiro e Terça-Feira de 
Carnaval não serão descontados. 

 

 

 

Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

CIPA –  composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - CIPA 
 
Havendo constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, a BLASPINT 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA comunicará ao Sindicato dos Trabalhadores, com antecedência de 45 
(quarenta e cinco) dias, a data da realização das eleições obedecidas o que  dispõe a NR-5 (Norma 
Regulamentadora nº 5) da Portaria n° 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.  
Parágrafo Primeiro:- O registro de candidatura será efetuado contra recibo da BLASPINT 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, firmado pelo responsável pelo setor de administração.  
Parágrafo Segundo:- A votação será realizada através de lista única de candidatos. 
Parágrafo Terceiro:- Os mais votados serão proclamados vencedores, nos termos da NR-5 da 
Portaria nº 3.214/78, e o resultado das eleições será comunicado ao Sindicato dos Trabalhadores, no 
prazo de 30 (trinta) dias. 
Parágrafo Quarto:- Fica garantido ao Vice-Presidente da CIPA e ao Sindicato o direito de 
acompanhar e fiscalizar todo o processo de votação e apuração da CIPA. 
Parágrafo Quinto:- O Sindicato dos Trabalhadores participará das reuniões ordinárias ou 
extraordinárias da CIPA por meio de seus membros, recebendo, inclusive cópia fiel de todos os 
calendários e atas de reuniões. 



 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ACIDENTE COM OU SEM 

AFASTAMENTO OU FATAL 
 
Em caso de acidente fatal a BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA deverá comunicar por 
escrito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 22 da Lei nº 8.213/1991, ao Sindicato dos Trabalhadores, com 
os seguintes dados:  
- Nome, Endereço, Número de Carteira Profissional, Número do RG, e Data da Admissão do 
Acidentado; 
- Data, Horário, Local do Acidente e Descrição do Acidente e CAT;  
- Nome de Duas Testemunhas do Acidente; 
- No prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do horário do acidente. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - COMUNICAÇÃO DE DISPENSA 
 
Nos casos de rescisão do contrato de trabalho, sem justa causa, por parte do empregador e empreiteiras por ele 
contratado, a comunicação de dispensa obedecerá aos seguintes critérios: 
I- A comunicação será feita pela Empresa ao trabalhador por escrito, contra recibo firmado pelo mesmo e, 
com esclarecimento de que será obrigatoriamente indenizado o aviso prévio legal, informando inclusive o 
dia, hora e local do recebimento das verbas rescisórias. 
II- O trabalhador já alojado em obra, terá garantido o alojamento e o cumprimento da cláusula relativa a 
refeição, até o recebimento das verbas rescisórias,  excluindo-se desta garantia os prazos para 
recebimento do FGTS, a recusa do empregado em receber as referidas verbas rescisórias, desde que 
notificado para tanto, ou a recusa pelo órgão homologante. 
Parágrafo Único:- O Trabalhador dispensado sob a alegação de falta grave deverá ser avisado do fato, por 
escrito e com esclarecimento dos motivos de sua demissão pela Empresa. 

 

 

Aceitação de Atestados Médicos 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ATESTADOS MÉDICOS E 

ODONTOLOGICOS 
 
Serão reconhecidos os atestados médicos e/ou odontológicos passados por facultativos do Sindicato, 
desde que os mesmos consignem o dia. O horário de atendimento do trabalhador, o carimbo do Sindicato 
e a assinatura do seu facultativo. 
Parágrafo Único:- Atestados de outras cidades serão reconhecidos nos termos do Decreto 27.048/49 e 
seu artigo 12º (décimo segundo) em especial os emitidos por profissional da escolha do trabalhador, ainda 
que de fora da cidade. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - SEGURO DE VIDA 
 
Ressalvadas as situações mais favoráveis e o disposto na cláusula “ AUTORIZAÇÃO PARA 
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”  a BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
LTDA fará em favor de seus trabalhadores um seguro de vida em grupo, tendo como 
beneficiários aqueles legalmente identificados junto ao INSS, observada cobertura mínima de 
R$ 30.250,00 (trinta mil duzentos e cinquenta reais) de indenização por morte ou invalidez 
permanente, total ou parcial do empregado. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA deverá realizar obrigatoriamente e, 
observada a NR-7 (Norma Regulamentadora nº 7) do Ministério do Trabalho e Emprego - 
MTE os exames médicos: 
I- ADMISSIONAL; 
II- PERÍODICO; 



III- DE RETORNO AO TRABALHO; 
IV- DE MUDANÇA DE FUNÇÃO;  
V- DEMISSIONAL. 
Parágrafo Primeiro:- É obrigatório o fornecimento de vestimenta ou uniforme de trabalho 
aos trabalhadores de acordo com a função ou atividade contendo duas peças e, sua 
reposição quando danificado no uso de suas atribuições. 
Parágrafo Segundo:- É obrigatório o fornecimento de EPI (Equipamento de Proteção 
Individual) aos trabalhadores, em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
gratuitamente e mediante recibo. 
Parágrafo Terceiro:- Deve ser priorizado á adoção de equipamentos e, sistema de proteção 
coletiva (EPC), visando garantir a integridade física e a saúde de todos e, sendo proibida a 
improvisação. 
Parágrafo Quarto:- Todos os trabalhadores devem receber treinamento admissional e 
periódico, visando garantir a execução de suas atividades com segurança. 
Parágrafo Quinto:- São obrigatórios a elaboração e, a implementação do PPRA (Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais), entre outras gestões de segurança e saúde. 
Parágrafo Sexto:- A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA não criará nenhuma 
dificuldades para os acessos dos representantes do Sindicato aos locais de trabalhos, a fim 
de orientar no tocante as condições de higiene e segurança do trabalho, desde que 
devidamente credenciados e autorizados pelo proprietário ou responsável pelo imóvel. 
Parágrafo Sétimo:- A visita sempre sem nenhum caráter fiscalizatório deverá ser avisada, 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e realizada com acompanhamento 
de representante da Empresa. 

 

 

Profissionais de Saúde e Segurança 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONVÊNIO FARMÁCIA 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA manterá aos seus trabalhadores e 
dependentes um limite de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por mês para compra de 
medicamentos que não exijam receituário médico e produtos de perfumaria em geral, a ser 
descontado em folha de pagamento e observado o disposto na cláusula “ AUTORIZAÇÃO 
PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” .  

 

 

 

Relações Sindicais 

 

Acesso a Informações da Empresa 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - QUADRO DE AVISO 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA permitirá a afixação de Quadro de Avisos 
do Sindicato dos Trabalhadores, em locais acessíveis aos trabalhadores, para afixação de 
matéria de interesse da categoria, vedados os de conteúdos político partidário ou ofensivo. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - COPIA DA RAIS 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA quando solicitada por escrito pelo Sindicato dos 
Trabalhadores fornecerá no prazo de 30 (trinta) dias, contra recibo e uma vez por ano, uma cópia reprográfica 
da RAIS, ou por meio  magnético mediante entendimento prévio com o Sindicato. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ACORDO NACIONAL DE 

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DECENTE 



 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, implementará e atenderá os 
compromissos de Acordo Nacional do Trabalho Decente na Construção Civil. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DIAS PARADOS 
 
A BALSPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA se compromete a abonar, os dias de 
paralisação que se iniciou no dia 14 de maio de 2012, sem prejuízo do DSR. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - MULTA 
 
A BLASPINT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA pagará multa, correspondente a 10% (dez 
por cento) do piso salarial do trabalhador, por infração e por empregado em caso de 
descumprimento de qualquer das cláusulas contidas neste instrumento normativo, desde que 
não cominada nenhuma outra multa específica, revertendo o valor em favor da parte 
prejudicada. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - CONDIÇÕES MAIS 

FAVORÁVEIS 
 
Ficam ressalvadas as condições mais favoráveis já ajustadas ou que vierem a ser ajustadas 
para os trabalhadores. 

 

 

Contribuições Sindicais 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO 

CONFEDERATIVA DOS EMPREGADOS 
 
Considerando que a Assembleia de 09/03/2012 cujo edital de convocação foi publicado no 
Jornal A Tribuna do dia 01/03/2012 a pagina C-4 (SINDICAL) foi aberta à categoria, inclusive 
aos não filiados, na forma do artigo 617, parágrafo segundo, da CLT; 
Considerando que a categoria como um todo, independentemente de filiação sindical 
foi representada, nas negociações coletivas de acordo com o estabelecido nos incisos III e VI 
do artigo oitavo da Constituição da República e abrangida, sem nenhuma distinção no 
presente acordo coletiva de trabalho; 
Considerando que a representação da categoria, associados ou não e sua abrangência no 
instrumento normativo, não afeta a liberdade sindical consagrada no inciso V do artigo oitavo 
da Constituição Federal; 
Considerando que a mesma assembleia que autorizou o Sindicato a manter negociações 
coletivas e celebrar este acordo fixou livre e democraticamente a contribuição confederativa 
abaixo especificada; 
1)- Fica ajustado que a Empresa descontará, mês a mês, em folha de pagamento de seus 
empregados, sindicalizados ou não, a contribuição confederativa de representação dos 
seus empregados, de 1% (um por cento) dos salários já reajustados e, devidos a partir de 
Maio de 2012, limitados ao valor máximo de R$ 27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco 
centavos), inclusive 13º (décimo terceiro) salário e da PLR (PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E 
RESULTADOS) e, será recolhida da seguinte forma:  
1.1)- O recolhimento será efetuado até o sexto dia após o desconto através de guias 

fornecidas 
pelo Sindicato dos Trabalhadores, as quais identificarão a conta bancária para este fim;  
1.2)- O atraso no pagamento da presente contribuição acarretará multa de 10% (dez por 
cento)     acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês de atraso até o seu efetivo 
pagamento. 

 

 



Direito de Oposição ao Desconto de Contribuições Sindicais 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - OPOSIÇÃO AO DESCONTO DA 

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DOS EMPREGADOS - PRAZO 
 
A oposição ao recolhimento da contribuição confederativa dos empregados, só será valida se 
for da vontade do empregado não sindicalizado, em declaração manifestada por escrito 
individualmente, com entrega pelo próprio, junto ao sindicato profissional, em duas vias, que 
fornecerá protocolo de recebimento até 15 (quinze) dias após a divulgação do registro da 
presente   norma coletiva em seu Site, cabendo a este mesmo sindicato profissional, a 
responsabilidade de notificar também por escrito a empresa, num prazo máximo de 10 (dez) 
dias a partir da data do protocolo da referida declaração, para que não seja procedido o 
desconto no mês corrente. 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - FORNECIMENTO DE CAT 
 
Em caso de acidente ou lesão ocorrido em horário típico ou de trajeto, a BLASPINT 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA fornecerá a COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE 
TRABALHO - CAT, assim que for comunicada pelo trabalhador ou qualquer outra pessoa e 
deverá comunicar ao Sindicato até 48 (quarenta e oito) horas após o acidente, entregando a 
entidade no prazo, cópia da referida CAT. 
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do 

Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br .  

 
 

 


